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Par pašvaldības zemes īpašuma „Mazkangari” Eglaines pagastā 
 atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā  

         
  Izskatot …ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu Nr.4456 005 0101 - 0.7 ha kopplatībā Eglaines pagastā un izvērtējot domes rīcībā 
esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 
1) pašvaldībai piekritīgā zemes vienība (starpgabals) 0,7 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
4456 005 0101, ir atsevišķā īpašumā bez nosaukuma, kadastra Nr.4456 005 0140, un nav uzmērīta; 
2) tā ir iznomāta N.O., saskaņā ar 22.12.2014. Zemes nomas līgumu; N.O. zemes vienību vēlas 
iegūt īpašumā , jo tā pieguļ viņas nekustamajam īpašumam “Kangari”, Eglaines pagasts, kadastra 
Nr.4456 005 0103. 

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. 
un 27.punktiem, likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 24.panta 1.daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 47.punktu, attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 22.02.2016. atzinumu, novada 
dome nolēma:      

1. Piešķirt  pašvaldības nekustamajam īpašumam 0,7 ha kopplatībā, kas sastāv no vienas zemes 
vienības (starpgabals), kadastra apzīmējums 4456 005 0101, nosaukumu „Mazkangari”,  
Eglaines pagasts, kadastra Nr.4456 005 0140. 

2.  Piekrist pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazkangari” , Eglaines pagasts, kadastra Nr.4456 
005 0140, atsavināšanas procesa uzsākšanai, jo pašvaldībai atsavināmais īpašums nav 
nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 4456 005 0101, “Mazkangari”, Eglaines pagasts, īpašuma kadastra 
Nr.4456 005 0140. 

4. Uzdot novada privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināšanas 
procesu, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

5. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas N.O. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
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